
Verkaik, R., Schröder-Baars, C., Crijns, M., Mulder, H.J. Implementatie van de richtlijn ‘Urine-
incontinentie bij kwetsbare ouderen’. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2012, 122(3), 59-
62  

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

Postprint Version 1.0 
Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/2012nr3.php  
Pubmed link  
DOI  

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu   

 Implementatie van de richtlijn ‘Urine-
incontinentie bij kwetsbare ouderen’. 
RENATE VERKAIK1, CLAUDIA SCHRÖDER-BAARS2 EN MYRIAM CRIJNS2, HENK-JAN 
MULDER3. 

1onderzoeker NIVEL. 
2adviseurs beroepsontwikkeling V&VN. 
3verpleegkundig specialist urologie Martiniziekenhuis. 
Correspondentie r.verkaik@nivel.nl   
 

Urine-incontinentie is een veelvoorkomend probleem in verpleegen 
verzorgingshuizen en de thuiszorg. De verzorging kan hier nog veel winst 
behalen. De multidisciplinaire richtlijn Urineincontinentie bij kwetsbare 
ouderen geeft hiervoor evidence based handelingsinstructies. Het bestaan van de 
richtlijn alleen is echter niet voldoende: zorgorganisaties moeten de richtlijn 
succesvol implementeren voordat deze zijn vruchten kan afwerpen. De 
caresector heeft hiermee duidelijk nog minder ervaring dan de ziekenhuizen. 

 
  In ziekenhuizen is met het implementeren van nieuwe richtlijnen inmiddels redelijk 
veel ervaring opgedaan. Er is ook behoorlijk inzicht in factoren die daarbij een rol 
spelen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is dit nog veel minder 
het geval. Inzicht in die factoren is echter heel belangrijk om het proces van 
implementatie te optimaliseren. 
Daarom voerde V&VN samen met het NIVEL een project uit in opdracht van de 
Regieraad Kwaliteit van Zorg. 
Hierbij werden de factoren in kaart gebracht die de implementatie van de richtlijn 
Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen in de caresector beïnvloeden (V&VN, 
2011). 

ACHTERGROND 
De richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen werd in september 2010 
gepubliceerd. De richtlijn werd ontwikkeld door het Landelijk Expertisecentrum 
Verpleging & Verzorging (LEVV) in samenwerking met de afdeling Continentie 
Verpleegkundigen en Verzorgenden van V&VN. Aanleiding was de constatering dat 
met name bij ouderen de zorg rondom urine-incontinentie vaak onder de maat is (Du 
Moulin, 2008). Dit lijkt vooral te wijten aan onwetendheid bij zorgverleners. Het lijkt 
onvoldoende bekend dat niet goed behandelde urine-incontinentie de kwaliteit van 
leven negatief kan beïnvloeden, dat het kan samengaan met depressie, schaamte en 
een lage eigenwaarde, en een risicofactor is voor vallen en opname in een 
verpleeghuis. Ook is er onvoldoende kennis over de mogelijke oorzaken, 
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behandeling en begeleiding (Du Moulin, 2008). De nieuwe richtlijn richt zich op 
zorgverleners in verpleegen verzorgingshuizen en in de thuiszorg. 
De richtlijn geeft wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor alle betrokken 
disciplines: verpleegkundige, verzorgende, helpende, specialist ouderengeneeskunde, 
huisarts, apotheker en fysiotherapeut. Zo kunnen zij urine-incontinentie bij de 
kwetsbare oudere patiënt op een effectieve manier diagnosticeren, behandelen, 
verplegen en verzorgen. 
Hierna volgt een beschrijving van de inhoud van de richtlijn en de implementatie 
ervan op afdelingen van verpleegen verzorgingshuizen en in de thuiszorg. 

DE RICHTLIJN 
De multidisciplinaire richtlijn Urineincontinentie bij kwetsbare ouderen 
gaat in op diagnose, behandeling, verpleging en verzorging van deze patiëntengroep, 
met de nadruk op interventies waarbij verpleegkundigen en verzorgenden een rol 
(kunnen) spelen. 
De richtlijn spreekt van kwetsbare ouderen (65+) bij fysieke beperkingen, beperkte 
mobiliteit, problemen met evenwicht, verminderde spiersterkte, problemen met de 
cognitie of verminderde conditie (ICS, 2009). 
In de richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen vier typen urine-incontinentie: 
(1) stressincontinentie, (2) aandrangincontinentie, (3) gemengde incontinentie en (4) 
functionele incontinentie (zie Kader 1). 
De richtlijn geeft adviezen over zeven onderwerpen: 1. Diagnostiek (anamnese, 
mictiedagboek, urineonderzoek, residu bepalen, padtest, vragenlijsten lichamelijke 
en cognitieve beperkingen en vragenlijsten kwaliteit van leven en symptoomscores); 
2. Behandelinterventies (bekkenbodemspiertraining, blaastraining, medicatie en 
leefstijladviezen); 3. Comorbiditeit; 4. Interventies gericht op toiletgang en 
toilethouding; 5. Incontinentiemateriaal en huidverzorging; 6. Organisatie van de 
zorg; 7. Implementatie. 

IMPLEMENTATIE 
Om zicht te krijgen op factoren die een rol spelen bij implementatie van de richtlijn 
Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen werden vijf zorgorganisaties gezocht die 
de richtlijn wilden implementeren. 
Elke organisatie deed mee met twee verschillende instellingen. Zo was er een 
organisatie die deelnam met een thuiszorginstelling en een verpleeghuis, maar ook 
een organisatie die met twee verschillende verzorgingshuizen participeerde. De 
volgende typen instellingen en afdelingen/teams deden mee: psychogeriatrische 
verpleeghuisafdelingen (n=3), somatische verpleeghuisafdelingen (n=2), 
verzorgingshuisafdelingen (n=4) en een team in de thuiszorg. 
In elke zorginstelling werd een verpleegkundige of verzorgende gedurende vijf 
maanden gecoacht bij het implementeren van de richtlijn. De coaching gebeurde 
door implementatiedeskundigen van V&VN. Coaching vond zowel individueel als in 
de groep met alle deelnemende verpleegkundigen en verzorgenden plaats. Om 
inzicht te krijgen in de factoren die de implementatie positief of negatief 
beïnvloeden, vulden de verpleegkundigen en verzorgenden na afloop van het 
coachingstraject een vragenlijst in over de implementatie. Zij vroegen ook zoveel 
mogelijk betrokken collega’s om de vragenlijst in te vullen. 
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Daarnaast was er in elke deelnemende organisatie een interview met de 
verpleegkundigen en verzorgenden, hun teamleiders en een betrokken 
kwaliteitsfunctionaris. 
Een uitgebreide beschrijving van de implementaties, de coaching, vragenlijsten en 
interviews is te vinden in het rapport over het project (V&VN, 2011). 

BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 
Uit de vragenlijsten en interviews kwamen veel factoren naar voren die bevorderend 
of belemmerend werken bij implementatie van de richtlijn. De meeste factoren 
sluiten aan bij wat al bekend is uit onderzoek naar implementatie van  richtlijnen in 
ziekenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van helderheid van een 
richtlijn, aansluiting bij bestaande werkwijzen, steun van de direct leidinggevende, 
beschikbare tijd en de aansluiting bij regels en wetgeving (Fleuren, 2004). Ook werd 
duidelijk dat in de caresector bepaalde factoren een extra belangrijke rol spelen. Deze 
hebben voornamelijk te maken met het relatief lage kennis- en opleidingsniveau van 
de verzorgenden en helpenden in de care. Daar moet een richtlijn in taalgebruik en 
opbouw bij aansluiten. De richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen is 
bijvoorbeeld wel zeer compleet en uitgebreid, maar te complex voorverzorgenden. 
Voor hen is een aparte vertaling naar de praktijk nodig, bijvoorbeeld in de vorm van 
een praktijkkaart. 
Iets anders waar men in de care rekening mee moet houden, zijn de vaak beperkte 
contracten en de vele helpenden en vrijwilligers. Iemand met als aandachtsveld 
urine-incontinentie kan alle betrokkenen bij de les houden, bijvoorbeeld door het 
organiseren van klinische lessen en door de richtlijnimplementatie als agendapunt op 
te nemen in het reguliere overleg. Maar ook door zorgverleners en vrijwilligers op de 
werkvloer te begeleiden. 
Uit de evaluatie bleek verder dat er verschillen zijn tussen de verschillende delen van 
de care-sector m.b.t. implementatie van multidisciplinaire richtlijnen. 
Een van de belangrijkste verschillen is de samenwerking tussen de disciplines 
(artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apotheek) binnen de 
instellingen. In verpleeghuizen is men al ruimschoots gewend multidisciplinair te 
werken. In verzorgingshuizen en de thuiszorg verschilt dit nog sterk per organisatie. 
Voordat een multidisciplinaire richtlijn daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd 
moet veel aandacht aan deze samenwerkingsverbanden worden besteed. 
De verpleegkundigen en verzorgenden die meededen aan de implementatie van de 
richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen schatten implementatie van deze 
en andere multidisciplinaire richtlijnen in als haalbaar, wanneer deze 
samenwerkingsverbanden zijn gelegd. 

CONCLUSIE 
De implementatie van richtlijnen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de 
thuiszorg wordt beïnvloed door verschillende factoren. Er dient extra aandacht te zijn 
voor het opleidings- en kennisniveau van verzorgenden, de vele parttime contracten 
en het feit dat er veel wordt samengewerkt met helpenden, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Bij het invoeren van multidisciplinaire richtlijnen is het verder van 
belang om met name in de thuiszorg en de verzorgingshuizen extra aandacht te 
besteden aan het leggen van goede samenwerkingsverbanden met artsen, 
fysiotherapeuten en apothekers.  
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  SAMENVATTING 
 
• De zorg rondom urine-incontinentie is vooral bij ouderen vaak onder de maat. 
• In 2010 werd de richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen 
gepubliceerd. 
• V&VN en NIVEL brachten de factoren in kaart die implementatie van deze 
richtlijn in de caresector beïnvloeden. 
• Conclusies: 1) De richtlijn moet beter worden afgestemd op de 
opleidingsniveaus van verzorgenden en helpenden. 2) Men moet rekening 
houden met veel parttime contracten. 3) Goede samenwerkingsverbanden met 
de andere betrokken disciplines (verpleegkundige, arts, apotheker, 
fysiotherapeut) zijn noodzakelijk. 
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